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จุลสารขาวสวนเสริมสรางวินยั ฉบับนี้ขอนำเสนอความรูเก่ียวกับกฎหมายและกรณีตัวอยาง 
การกระทำผิดวินัย ผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชมไดที่เว็บไซตของสวนเสรมิสรางวินัย สำนักบริหารกลาง 

 
กรณีตัวอยางการกระทำความผิดวินัย 

  
ท้ิงงานเพราะถูกตามทวงหนี้ 

สวนท่ี 1 ลางานตองทำตามระเบียบ 
 ในชวงนี้...หลาย ๆ ทานที่ลางานและจองต๋ัวหรือวางแผนเดินทางไปทองเที่ยวหรือทำธุระ 
ที่ตางประเทศไวแลว ก็อาจตองยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากปญหาการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19  
ในหลาย ๆ ประเทศ นอกเหนือจากจีน ก็มีฮองกง ใตหวัน ญี่ปุน เกาหล ีสิงคโปร เวียดนาม บางหนวยงานก็ไดมี
ประกาศหามเจาหนาที่หรอืพนักงานออกเดินทางไปตางประเทศแลว 
 พูดถึงการลางานไปเที่ยวพักผอน หรือ ไมวาจะเปนการลากิจ ลาปวย หรือลาอ่ืน ๆ และไมวาจะเปน
ขาราชการหรือเอกชนก็ไมอาจที่จะลาตามอำเภอใจได หากแตตองปฏิบัติตามระเบียบการลาของทางหนวยงานทั้งสิ้น
โดยเฉพาะอยางย่ิง “ขาราชการ” เน่ืองจากการลาไมถูกตองตามระเบียบ อาจกระทบถึงความมั่นคงของหนาที่
การงาน ดีไมดี...ถึงขั้นตองพนจากตำแหนงเลยทเีดียว 
 เชนคดีปกครองที่นำมาฝากในฉบับนี้ ถือเปนตัวอยางที่ใหพึงระมัดระวังเก่ียวกับการลาและ
การขาดงาน เพราะการขาดราชการหรือการขาดงานติดตอกันเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง ที่อาจหลุดจากตำแหนงไดงาย ๆ 
 คดีที่วา...เปนกรณีของขาราชการครูรายหนึ่งที่ขาดราชการเปนเวลานาน ในระหวางที่มีปญหาหนี้สิน
และถูกตามทวงหนี้ แตตอมาไดใหเหตุผลอันสมควร ผูอำนวยการโรงเรียนจึงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
ภายหลังการสืบสวนคณะกรรมฯ รายงานผลวาไมสามารถติดตอผูฟองคดีได และจากพยานบุคคลตาง ๆ ใหถอยคำวา
ไมมีผูใดพบเห็นผูฟองคดี อีกทั้งจากหลักฐานท่ีมีผูรองเรียนวาผูฟองคดีกระทำการฉอโกงเงินและมีการดำเนินคดี 
ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีไมมาปฏิบัติราชการเกินกวา 15 วัน จึงเชื่อไดวามีสาเหตุมาจากปญหาหนี้สินและคดีฉอโกง 
จึงตองหลบหนีการติดตามทวงหนี้จากเจาหนี้และเจาหนาที่ตำรวจในคดีฉอโกง พฤติการณจึงเปนการละทิ้งหนาท่ีราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันควร จึงเปนความผิดวินัยรายแรง จึงเปนความผิด
วินยัรายแรง และตอมา ศึกษาธิการจังหวัดไดพิจารณาความเห็นแลวไดมีคำสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการ   
 ผูฟองคดีเห็นวาคำสั่งลงโทษไลออกจากราชการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากตนปวย
เปนโรคซึมเศราอยางรุนแรง จึงอุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เมื่อไมไดรับแจงผลการพิจารณาจึงนำคดีมาฟองขอใหศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
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สวนท่ี 2 ทิ้งงานเพราะถูกตามทวงหนี้ 
 คดีนี้...จึงมีประเด็นที่ศาลพิจารณาวา การท่ีศึกษาธิการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ เปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ? 
 โดยมีปญหาที่ตองพิจารณาใหไดวามกอนวา ผูฟองคดีขาดราชการติดตอกันคราวเดียวเกินกวา 15 วัน 
โดยไมมีเหตุอันควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมมาปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม ? 
 ศาลปกครองสูงสุดทานพิจารณาวา ผูฟองคดีไดมาย่ืนใบลาปวยยอนหลัง พรอมใบลาออก
หลังจากที่ไดขาดราชการไปแลว จำนวน 52 วัน โดยใหเหตุผลวาเนื่องจากปวยมีอาการซึมเศราอยางรุนแรง 
พรอมแนบใบรับรองแพทยมาดวย แตเมื่อพิจารณาความเห็นของแพทยผูตรวจซึ่งบันทึกวา ผูฟองคดีไดรับการตรวจ
รักษาอาการเครียดซึมเศราเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 แตผูฟองคดีขาดราชการตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 
ใบรับรองแพทยดังกลาวจึงไมอาจใชเปนหลักฐานยืนยันวาผูฟองคดีเจ็บปวยจนตองอยูในความดูแลรักษาของแพทย
และไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเปน
วันที่ย่ืนใบลาปวย 
 อีกทั้ง ผูฟองคดีมีการเจ็บปวยจากโรคซึมเศราที่ตองรักษาตัวตอเนื่องต้ังแตป 2552 ยอมตองรูได
ลวงหนาจึงสามารถย่ืนใบลาปวยภายในกำหนดเวลาตามที่ระเบียบกำหนดไว ท้ังอาการของโรคดังกลาวมิใช
กรณีฉุกเฉินที่จะทำใหไมสามารถยื่นใบลาปวยได พฤติการณที่ผูฟองคดีละเลยปลอยใหเวลาลวงเลยถึง 52 วัน 
จึงไดย่ืนใบลาปวยพรอมใบลาออกจากราชการในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2557 อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ ทั้งการลาปวยและลาออก 
 ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริงจากการสืบสวนวา ผูฟองคดีมีหมายจับในคดฉีอโกงและถูกติดตาม
ทวงหนี้ซึ่งเปนการขาดราชการที่อยูระหวางการถูกดำเนินคดีและถูกติดตามทวงหนี้จากเจาหนี้ จึงเปนกรณทีี่ผู 
ฟองคดีละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอกันในคราวเดียวกันเกินกวา 15 วัน แลวไมกลับมาปฏิบัติหนาที่อีกเลย โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเปนการกระทำ
ผิดวินัยอยางรายแรง และเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง การที่ศึกษาธิการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไลผูฟอง
คดีออกจากราชการ ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
 (รายละเอียดอานไดในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อบ.201/2562 และสามารถสืบคน
บทความยอนหลังไดท่ี www.admincourt.go.th/ เมนูวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณจากคดีปกครอง) 
 คดีนี้...นับเปนอุทาหรณเตือนใจขาราชการหรือพนักงานเกี่ยวกับการลาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ
ของหนวยงาน กรณีการขาดราชการติดตอในคราวเดียวกัน 15 วัน มีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาวา “มีเหตุผล
อันสมควรหรือไม” คือถึงขนาดที่ไมสามารถมาทำงานหรือลางานตามระเบียบไดหรือไม ซึ่งจะตองมีการสืบสวน
สอบสวนพยานหลักฐานตาง ๆ โดยตามระเบียบของทางราชการแลว การลาปวยจะตองลากอนหรือในวันที่ปวย 
หากมีความจำเปน ใหจัดสงใบลาวันแรกที่มาทำงานได หรือในกรณีที่ผูปวยไมสามารถลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่น
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวตองเสนอใบลาโดยเรว็ การลาปวยตั้งแต 30 วัน ขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย 
สำหรับรายละเอียดการลาตองศึกษาตามระเบียบของหนวยงานแตละแหง 
 อยางไรก็ตาม กรณีนี้...ศาลทานยังมีความเห็นวาผูฟองคดีควรเขามาชี้แจงเหตุผลกับผูบังคับบัญชา
ในระหวางท่ีเกิดปญหาสวนตัวขึ้น และยื่นใบลาตามระเบียบ มิใชทิ้งราชการหายไปถึง 52 วัน ซึ่งแสดงถึงความจงใจ
ไมปฏิบัติตามระเบียบนั่นเอง 
 นอกจากนี้ การบริหารการเงินที่ดี มีความพอเพียง จะเปนเกราะคุมกันท่ีดีในการดเนินชีวิต
ของทุกอาชีพ เพราะหากหลงผิดเพียงครั้งเดียว เชนคดีนี้  ก็ปดชีวิตขาราชการครูที่ ไดสั่งสมความรูและ
ประสบการณมา..ซึ่งนาเสียดาย 
 แตชีวิตก็ตองเดินตอไป เริ่มตนใหมและถือเปนบทเรียนในการดำเนินชีวิตดวยความระมัดระวังตอไป 
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สวนท่ี 3 กฎหมายเกี่ยวกับการลาขาราชการครู 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 มาตรา 87 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลาของตนใหแก
ทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดท้ิงหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได 
 การละท้ิงหนาท่ีหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผล
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง 
 มาตรา 99 เมื่อไดดำเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา 98 แลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหา
มิไดกระทำผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่อง ถาฟงไดวากระทำผิดวินัยใหดำเนินการตามมาตรา 100 และในกรณีที่กระทำผิด
วินยัอยางรายแรง ตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุอันควรลดหยอนผอนโทษ หามมิใหลงโทษต่ำกวาปลดออก 
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549 
 ขอ 2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทำผิดวินัยอยางรายแรง ในกรณีดังตอไปนี้ 
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งผูบังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา 100 วรรคสี่ หรือมาตรา 104 (1) 
โดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได 
 (1) กระทำความผิดอาญาจนไดรบัโทษจำคุกหรอืโทษที่หนักกวาจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ใหจำคุกหรือใหลงโทษท่ีหนักกวาจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2) ละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน และผูบังคับบัญชา
ไดดำเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 (3) กระทำผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคำ
รับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และไดมีการบันทึกถอยคำรับสารภาพเปนหนังสือ 
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(อางอิง : จากเว็บไซตศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th/ เมนูวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณจากคดีปกครอง) 


